
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER 
VABI VSE LJUBITELJE GORA NA  

 
Petrovo brdo – Porezen - bolnica Franja   

V soboto, 16.06.2018 ob 06.00 uri 
 

 
Zberemo se na parkirišču trgovine Mercator, od koder se z izrednim avtobusom odpeljemo 
proti cerkljanskemu  pogorju.  Mimo Železnikov  se zapeljemo do planinskega doma na 
Petrovem brdu, kjer se prične naša pot.   
V križišču, ob katerem parkiramo, opazimo planinske smerne table za Porezen, ki nas bodo 
usmerile na ozko in vzpenjajočo cesto. Pot naprej preide v strnjen gozd, kjer se nato zmerno 
do strmo vzpenja. Višje pot zavije nekoliko bolj v desno ter se tudi vidneje položi. Po nekaj 
minutah lahkotne hoje stopimo iz gozda, na nekoliko večjo, a precej zaraščeno jaso. 
Nadaljevali bomo po markirani poti, ki postopoma preide v redek gozd, skozi katerega se 
zmerno vzpenja. Višje se gozd še nekoliko bolj razredči, tako da se nam bodo odprli  vse lepši 
razgledi na Spodnje Bohinjske gore. Po desni strani bomo obhodili neizrazit Pohoški kup 
(1542 m) ter le nekaj metrov za njegovim vrhom prišli na glavni greben Porezna, katerega vrh 
(1630m) se bo že pokazal pred nami.  
Sledi nekaj minut lahkotne hoje in zelo razgledna pot nas bo hitro pripeljal do Doma Andreja 
Žvana - Borisa na Poreznu. V domu sledi daljši postanek za nabiranje novih moči za spust 
proti bolnici Franji.   
Po počitku se bomo podali na vrh Porezna, ki se nahaja le nekaj minut hoda nad domov, nato 
pa sledi spust mimo zaselkov po lepo speljani poti nad Cerknem vse do parkirišča bolnice 
Franja, kjer nas bo čakal avtobus.  
Kdor bo želel si bo lahko odšel ogledati prenovljeno bolnico Franjo, ostali pa se bodo lahko 
okrepčali v gostinskem lokalu na cilju naše ture.  
 
Potrebujete dobro uhojene čevlje, pohodne palice.  Hrana in pijača iz nahrbtnika, bo pa 
mogoče tudi topel obrok v planinskem domu na Poreznu. Ne pozabite dnevnike Slovenske 
planinske poti, saj ste Porezen in bolnica Franja del le- te.   
Za vso pot bomo potrebovali približno šest ur nezahtevne hoje. 
 

Prijave zbiramo do  13.06.2018  oz. do zasedbe avtobusa na telefon 5701 944 

ali 031 501 244.  

 

PRIDRUŽITE SE NAM NA POTEPANJU PO 
CERKLJANSKEM HRIBOVJU  


